
Avsnitt 43:
Andeutgjutelse och tecken i himlen

 
Joel 2:28-32
Och det ska ske därefter att jag utgjuter min Ande över allt 
kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla ska ha 
drömmar och era unga ska se syner. Ja, över tjänare och 
tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min Ande. Och jag 
ska göra tecken på himlen och på jorden, blod, eld och 
rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan 
Herrens dag kommer, den stora och skrämmande. Och det ska 
ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. På 
Sions berg och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara, så 
som Herren har sagt, bland de överlevande som Herren kallar.

Apg 2:16-21
Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel: Och det 
ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min 
Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, 
era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, 
över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna 
utgjuta av min Ande, och de ska profetera. Och jag ska göra 
under uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld 
och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod 
innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det 
ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.

Apg 2:41
De som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade 
den dagen med omkring tre tusen.

Joh 16:13
Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in 
i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala 
det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att 
ske.

Joh 14:26
Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt 

01:30 – 02:25

03:05 – 03:11

03:12 – 03:14

04:14 – 04:16

04:37 – 04:38

1/4



namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag 
sagt er.

Apg 10:44-46
Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som 
hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus 
häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten också 
över hedningarna, eftersom de hörde hur de talade i tungor 
och prisade Gud.

Joh 16:13
Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er 
in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara 
tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer 
att ske.”

Joel 2:25
Jag ska gottgöra er för åren som åts upp av gräshopporna 
och gräsbitarna, av gräsätarna och gräsgnagarna, den stora 
här som jag sände ut mot er.”

Upp 7:9
Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde 
räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod 
inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med 
palmblad i sina händer,”

1 Kor 12:7
Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta.”

Joel 2:27
Ni ska förstå att jag är mitt i Israel, att jag är Herren er Gud 
och ingen annan. Och mitt folk ska aldrig mer komma på 
skam.
Sak 8:3
Så säger Herren : Jag ska vända åter till Sion för att bo mitt i 
Jerusalem, och Jerusalem ska kallas ’sanningens stad’ och 
Herren Sebaots berg ’det heliga berget’

Hes 39:29
Jag ska inte mer dölja mitt ansikte för dem, eftersom jag har 
utgjutit min Ande över Israels hus, säger Herren Gud.”
Hes 39:22
Israels folk ska inse att jag är Herren deras Gud, från den 
dagen och för all framtid.
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Jes 28:5
På den dagen ska Herren Sebaot bli en härlig krona och en 
strålande krans för dem som är kvar av hans folk.
Jes 32:15
tills Anden från höjden blir utgjuten över oss och öknen blir ett 
bördigt fält, och det bördiga fältet räknas som skog.
Jes 44:3
För jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar 
över det torra. Jag ska utgjuta min Ande över dina barn, min 
välsignelse över dina avkomlingar

Jes 10:21
En rest ska vända om, en rest av Jakob, till Gud den Mäktige 
[Hebr. El Gibbór].

Jes 9:6
För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar 
vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, 
Mäktig Gud [Hebr. El Gibbór], Evig Far, Fridsfurste.

Sak 12:10
Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag 
utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig 
som de har genomborrat. De ska sörja över honom som man 
sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över honom som 
man gråter över sin förstfödde.

Rom 10:13
Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.
Rom 10:9
För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt 
hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du 
bli frälst.

Upp 8:7
Den första ängeln blåste i sin basun. Då kom hagel och eld, 
blandat med blod, och kastades ner på jorden. En tredjedel av 
jorden brann upp, och en tredjedel av träden brann upp, och 
allt grönt gräs brann upp.
Upp 9:2
Den öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur brunnen 
som röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades 
av röken från brunnen.

Matt 24:29-30
Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen 
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inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och 
himlens makter ska skakas. Då ska Människosonens tecken 
synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser 
Människosonen komma på himlens moln med stor makt och 
härlighet.

Sak 14:3-4
Sedan ska HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som 
han stred förr på drabbningens dag. På den dagen ska han 
stå med sina fötter på Olivberget, mitt emot Jerusalem, österut. 
Och Olivberget ska klyvas mitt itu, från öster till väster, till en 
väldig dal. Hälften av berget ska vika mot norr och andra 
hälften mot söder.

Apg 1:11-12
De sade: ’Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne 
Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka 
på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.’ Då 
vände de tillbaka till Jerusalem från berget, som kallas 
Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån.

Sak 14:1-2
Se, Herrens dag kommer! Då ska man dela bytet bland er, för 
jag ska samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden 
kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva 
staden ska föras bort i fångenskap. Men de som är kvar av 
folket ska inte utrotas ur staden.

Joel 2:27
Ni ska förstå att jag är mitt i Israel, att jag är Herren er Gud 
och ingen annan. Och mitt folk ska aldrig mer komma på 
skam.

Luk: 11:13
Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, 
hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge den helige Ande 
åt dem som ber honom?
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